
የEGAEB ፖሊሲ- እንቴርኔት ፖሊሲ 
የዴንቬር የህዝብ ት/ቤቶች የድስትርክት ድርጅቶችን እርስ በርስና በሰፊ እንቴርኔት የሚያገናኝ ሰፊ የኔትወርክ አገልግሎት 
ይሰጣል። የእንቴርኔት አቅርቦትለተማሪዎችና ለመምህራን ሰፊና ልዩ ምንጮችን ያበረክታል። ይህንን አገልግሎት በማቅረብ 
የድስትርክቱ ግብ፣ ምንጮችን በማካፈል፣በግኝት፣እና ግኑኝነት በማፋጠን፣ የትምህርት ዕድሎችን ለት/ቤቶች ለማበርከት 
ነው።  እንቴርኔት በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ኮምፒቴሮችንና ግለስቦችን በመለው ዓለም የሚያገናኝ ኤሌክቶሮኒያዊ መረብ 
ነው። ይህም በውስብስብ የመንግሥት ድርጅቶች ማህበር፣በአካባቢና በእስቴት ኔትወርኮች ይቀነባበራል። በድስትርክቱ 
ውስጥና  በመለው ዓለም የሚሠራ የኔትወርኩ ጥሩ ሥራ በያንዳንዱ ተጠቃሚ ተገቢ ባህርይ ይመረኮዛል።    

ተጠቃሚዎች የኔትወርክን ስራን ለማቆየትበመመሪያው ደንብ መጽናት አለባቸው። እነዚህን አስፈላጊ የሆኑትን ህጎች 
ያልተከተለ (የጣሰ)፡ 

* አገልግሎታቸው ይቋረጣል    

* ለወደፊት መግባት ይከለከላሉ   

* የዲሲፕሊን እርምጃ  ሊወሰድባቸው ይችላል፡ 

ትርጉሞች፡ 

1.ህገ ወጥ የሆኑ ድርጊቶች - ማንኛውም በአካባቢው፣የእስቴት፣እና/ የፍኤደራል ህጎች  የሚደረጉ ህገ ወጥ የሆኑ 
ድርጊቶችን፣ ያጠቃልላል።  

2. የህብረተሰብ- ንብረት የሆኑትን እና ለመገናኛነት የሚያገለግሉትን ተሽከርካሪዎች፣ ማንኛዎቹንም ወሲብ ገላጭ ወይም 
የሚያሳይ መግቢያ ፣ በህብረተሰቡ ተቀባይነት ያላቸውን ደንቦች- መጣስ ጨምሮ-አስነዋሪ ድርጊቶች በማጠቃለል።  

3. አግባብ የሌለው አጠቃቀም-በአስተዳደር ስርአት ተጨማሪ ተገቢ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎች ወይም ማንኛውም ህገ ወጥ 
የሆኑ እንቅስቃሴዎችን በማጠቃለል።   

4. የሲስተም አስተዳዳሪዎች- በወረዳ ት/ቤት ጽህፈት የሚሰሩ የኮምፑተር ኔት ወርክ ሰራተኞችን በማጠቃለል፣ የትምህርት 
ቤ/ቱን ቅጥረኞች።   

5. አደገኛ መረጃዎች- ተፈጻሚ ከሆኑ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ መረጃዎች ፣ ለአደጋ  የሚያጋልጡ፣ ለዲስትሪክቱ ወይም 
ለብዙሃኑ -ማህበረሰብ ጉዳት ወይም ረብሻ የሚያስከትሉ።   

6. በግል ደህንነት ላይ ችግር የሚያስከትል-የግለሰብን ወይም የራሳቸውን የግል የመገናኛ መረጃዎች መግለጽ   

ዲስትሪክቱ  አጸያፊ የሆኑትን ድርጊቶች፣ ወሲባዊ ምስሎች፣ ወይም ሌሎች በእድሜ አናሳ በሆኑት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ 
ቁሳ ቁሶችን ያጣራል፣ ድስትርክቱ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አያጋጥምም ብሎ ቃል አይገባም። በአለም አቀፍ መረብ እነዚህን 
ችግሮች ለመቆጣጠር አይቻልም፣  እና አልፎ አልፎ  አልፎ የሚጠቀሙ ሰዎች እንኳ እነዚህን እነዚህን አጨቃጫቂ ነገሮችን 
በቀላሉ ሊያውቁ ወይም ሊያገኙ ይችላሉ። የት/ቤቱ ዲስትሪክት እና በዚህ ድህረ ገጽ ያለው ግንኙነት ተጠቃሚዎቹ 
ከዲስትሪክቱ ወጥ ባልሆነ  መልኩ የመጠቀም እድሉ የበለጠ እንደሚያመዝን ያምናሉ። 

 የዲስትሪክቱን ኔት ወርክ መጠቃም ጥቅም ነው፣ በተጠቃሚው በሙሉ እንደዚህ መደረጉ፣ትክክል አይደለም። የማይገባ  
አጠቃቀም ከዚህ አገልግሎት የመሰረዘ እድል ያጋጥመዋል። የሚከተሉት አገልግሎቶች ይህንን አገልግሎት በጥብቅ 
የተከለከሉ ናቸው፡   

1. የዲስትሪክቱን ኔት ወርክ ለማንኛውም ህጋዊ ወይም አጸያፊ ለሆነ፣ እና/ ወይም ተገቢ ያልሆነ አጠቃቀም፣  



2. የዲስትሪክቱን ኔትወርክ ለማንኛውም ተገቢ ላልሆነ ከዲስትሪክቱ- ጋር ላልተያያዘ  ሥራ እና/ ወይም ለወንጀል ስራ፣ 
ምርቶችን ለማስተዋወቅ፣ ወይም ማንኛውንም ፖለቲካ ለመስጠት ወይም ለመከራከሪያ መጠቀም።    

3. ኔት ወርኩን ማበላሸት ወይም ምንጮችን ለአደገኛ/ክፉ ሙከራ፣ ማጥራት፣ወይም የዲስትሪክቱን ኔት ወርክ መቀየር፣
የኮምፒተር ቫይረስ በማጠቃለል እነዚህን የመሳሰሉትንና፣ በዚህ የማይወሰኑትን። 

 4.የማይፈቀድ መረጃዎችን ለማየት ወይም ኔት ወርኩን ለሌሎች ተጠቃሚዎች እንዲረብሹ ማድረግ።   

5. አጸያፊ ወይም በአጠቃላይ የማይገቡ አነጋገሮች፣ ስም ማጥፋት፣መሳደብ፣ ማናደድ፣ ወይም ለሌሎች ግለሰቦች ወይም/ 
ቡድኖች ማስፈራራት።  

6. አደገኛ የሆኑ መረጃዎችን መፍጠር ወይም ማግኘት።   

7. የቅጂ መብቶችን መጣስ ወይም በፈቃዱ ስምምነት ውስጥ ጣልቃ መግባት። ይህ የሚከተሉትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም 
ያጠቃልላል፤ ሶፍትዌር፣ምስጋና ሳይሰጡ አንድ ጽሁፍ፣ሰንጠራዥ፣ ፎቶዎችን፣ኤሌክትሮኒያዊ መረጃ መጠቀም፣ ወይም በግለ 
ሰቦች ወይም በድርጅቶች የገመና መብቶች  ካለነርሱ ፈቃድ በስተቀር ጣልቃ መግባት። በድስትርክቱ ኔትወርክ 
የተሰበሰበውን ማንኛውንም መረጃ መስረቅ ክልክል ነው። በድስትርክቱ ኔትወርክ የተከማቹት ነገሮች በቅጂ መብት 
ካልተሸፈኑ በስተቀር ተጠቃሚዎች የግል የማድረግ መብት የላቸውም።     

8. ያልተፈቀደለትን ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ።   

9. የኤሌክትሮኒክ መግቢያ ቁጥር፣መግቢያውን በሚታይ/ግልጽ በሆነ ቦታ መተው፣ ወይም “ፈርሞ ገብቶ” ኮምፒተሮችን 
ያለጠባቂ መተው።   

10. የግልን ደህንነት ማበላሸት።    

11. በእድሜ አናሳ የሆኑትን ያላግባብ ኢንተርኔት መግባት እንዲችሉ ማድረግ።  

12. አናሳዎችን በተመለከተ ማንነታቸው በተመለከተ ማሳየት፣መጠቀም እና ማሰራጨት።   

ዲስትሪክቱ የኢ-ማእረግ ቅናሾችን የሚቀበሉትን ት/ቤቶችንና  ቤተ መጻህፍቶችን በኢንተርኔት አጠቃቀም እና ደህንነት 
የህዝብ ግንዛቤ ዘመቻ ለመፍጠር እና ለማሰራጨት እንዲሁም ለኢንተርኔትአጠቃቀም ደህና ስልቶችን እንዲፈጥሩ፣ ታይትል 
2 የብሮድ ባንድ ማሻሻያ ህግ፣በተለምዶ  በ”21ኛው ምእተ ዓመት ልጆችን የመከላከል” (ከዚህ በኋላ “ህግ” ተብሎ 
ለሚጠራው)፣ እንዲስማሙ ይፈልጋል።    

በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን ብቻ ሳይሆን እነሱንም ጨምሮ ፣ስለተገቢ የኢንተርኔት ባህሪይ የዲስትሪክቱን ተጠቃሚዎችን 
እና ተማሪዎችን እንዲያስተምሩ፡ በማህበራዊ የመረብ ድህረ ገጾች ከሌሎች ግለሰቦች ጋር መገናኘት፣ የውይይት ክፍሎች፣እና 
የኢንተርኔት ማስጨነቅ እና ተገቢ ምላሽ ምን እና እንዴት እንደሆነ። በመሆኑም የበላይ ተቆጣጣሪው ወይም ተወካዩ በ 
ድድትርክቱ ሠራተኞች፣ተማሪዎች፣ልጆች፣የድስትርክቱ እንቴርኔት ተጠቃሚዎች በአሁኑ ህግ ወይም ከዚህ በኋላ 
እንደተስተካከለው በእያንዳንዱ ድስትርክት መምሪያ፣ት/ቤት፣እና መርሃ ግብር መመሪያ፣የአሰራር ቅደም ተከተሎችን እና 
ስልቶችን እንዲጽፉ፣ ኤዲት እንዲያደርጉ፣እንዲከልሱ እና እንዲያሰራጩ ሊመድቡ ይችላል።    

በድስትርክቱ ኔትወርክ የሚካሄድ ግንኙነት የግል አይደለም፣ የድስትርክቱ ሠራተኛ፣የኔትወርክ ቁጥጥርና ጥገና ፣ክለሳ 
ሲያካሄድ ዳይሬክትሪዎችን ወይም መልዕክቶችን ማየትና መመርመር ይችላል። ከዚህ ፖሊሲ ጋር መጣጣሙን ለማረጋገጥ፣
ድስትርክቱ በምክንያት ወይም ያለ ምክንያት የተጠራቀሙትን መረጃዎች የማየት መብት አለው።     

የኔትወርኩ የአስረር ሥርዓት ማንኛቸውንም ዓይነት የተወሰኑ መስፈርቶች ያሟላል ብሎ ምንም ዋስትና አይሰጥም። የኔት 
ወርኩን ከመጠቀም የተነሳ ለሚከሰተውም ጉዳት ድስትርክቱ ተጠያቂ አይሆንም። ይህም የመረጃ መጥፋት፣ አላማድረስ፣



ለስህተተኛ ቦታ ማድረስ፣የአገልግሎት መቋረጥን ያጠቃልላል። እያንዳንዱ ተጠቃሚ በድስትርክቱ ኔትወርክ የተገኘውን 
ማንኛውም መረጃ በራሱ ኪሳራ ይጠቀማል። በድስትርክቱ ኔትወርክ የሚተላለፈው መረጃ ትክክለኛ ወይም ጥራት ያለው 
መሆኑን ድስትርክቱ በተላይ ይክዳል።      

  

የተወሰደው፤ ሰኔ 17, 1999* 

የተከለሰ፣ መጋቢት 21, 2002 

የተከለሰ፤  ሰኔ: 21, 2012 

ማጣቀሻ፣  የEGAEA - ኤሌክትሮኒያዊ መልዕክትl 

ህጋዊ ማጣቀሻ፣ የልጆች እንቴርኔት መከላከያ  ህግ (Children's Internet Protection Act (Pub.L. 106-554)) 

 

* ሁሉም  ዓ ም የተጠቀሰው በእ ኤ አ ነው ። 
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